
 

ИЗБИСТРЯНЕ-СТАБИЛИЗИРАНЕ 

ФЛАШГУМ R  
 
Мигновенно разтворима арабска гума  
Acacia type Seyal  
Съответства на международния енологичен кодекс 

Приложение във винарството :  
 

ФЛАШГУМ  R  е арабска гума във вид на пудра 

произлизаща от Acacia type Seyal.  
 

Тези      100     %     натурални полизахариди 
намаляват усещането за   стипчивост  и засилват 
впечатлението за обем и закръгленост.  
 

ФЛАШГУМ  R  също се използва като защитен 
колоид  за стабилизация на фенолните съединения. 

Тези ефекти са бързи и продължителни във времето. 

Дози :  
 

•     от 10 до 30 гр/хл.  

 
Максимални дози за арабската гума не са уточнени със 
законодателството.  
 
NB : тези дози са индикативни.  
Препоръчително е да се направят лабораторни тестове за 
да се определи най-подходящата доза.  

 

Опаковка и съхранение :  

Date 05/04/05  

- В торби от 1 кг, 25 кг  

Употреба :  
 

1.  ФЛАШГУМ  R  може да бъде прибавян директно по 
време на бутилирането.  
 

2.  За вина, които ще се филтруват (крайна филтрация 
на   0,65  µm),  ФЛАШГУМ  R  трябва да бъде прибавена 
във виното 72 часа преди филтруване и да се 
хомогенизира внимателно.  
 

Във всички случаи е необходима добра хамогениза-
ция. 
 

Разтворимостта във виното е мигновенна. Винаги е 
възможно да се приготви 20% воден разтвор.  
 
3.  Вина предназначени за стареене, отлежавали в бъчви. 
ФЛАШГУМ  R  трябва да бъде прибавена в съда и 
хомогенизирана точно преди прехвърляне на виното в 
бъчви.  

Да се съхранява в самостоятелно помещение, добре 
проветрено, в отсъствие на страничини миризми и при 
температура по-ниска от 25° C.  
 

Оптималната дата за използването на  
ФЛАШГУМ R в своята оригинална опаковка е отбелязана 
върху етикета.  

L'information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l'état actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs de prendre  
leurs propres précautions et de réaliser leurs propres essais. Toute réglementation en vigueur doit être scrupuleusement observée.  
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